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کلمات کلیدی :ماهی کلمه ،LC05 ،حشرهکش مااالتیون ،مطالعات بافتشناسی
ماهی کلمه ( )Rutilus rutilus caspicusیکی از گونههای
بومی و با ارزش تجاری باالی دریای خزر میباشد که در سالهای
اخیر بهدالیل مختلفی از جمله آلودگی آبها ،تخریب رودخانهها،
ایجاد سد در مسیر مهاجرت و همچنین صید قاچاق ،میزان ذخایر
آن بهشدت کاهش یافته بهطوریکه این ماهی جزء گونههای در
معرض تهدید منطقه محسوب میگردد ( Kiabiو همکاران.)9111 ،
حفاظت و بازسازی ذخائر این ماهی ارزشمند در ایران از طریق
تکثیر مصنوعی و رهاسازی الروها در آبهای طبیعی صورت
میگیرد (کشیری و همکاران.)9831 ،
در سالهای اخیر ،استفاده گسترده از حشرهکشها سبب
ایجاد مشکالت جدی برای محیطزیست در سرتاسر دنیا شده
است ( Elbadawiو  .)6002 ،Ramadanیکی از این حشرهکشها،
ماالتیون است .ماالتیون که عمدتاً با اثر تماسی برای مبارزه با
حشرات و آفات درختان میوه ،نباتات زینتی و محصوالت کشاورزی
بهکار میرود ( ،)6002 ،Eewardsحشرهکشی از گروه ارگانوفسفره
است که اولینبار در سال  9192مورد استفاده قرار گرفت و امروزه

بهصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد و مشخص شده که
سبب ایجاد اختالالت در گونههای غیرهدفی همچون ماهیان و
ماسلهای آب شیرین میگردد (.)1279 ،Protection Agency
از اینرو در این تحقیق که در تابستان سال 9819انجامشد
تالش گردید تا اثرات حشرهکش ماالتیون بر روی برخی از بافتهای
بدن ماهی کلمه مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور ،تعداد
 900عدد ماهی کلمه با دامنههای وزنی  9-8گرم و  99-69گرم،
از مرکز تکثیر و پرورش سیجوال (گلستان ،گرگان) ،تهیه و در
کیسههای نایلونی غنی از اکسیژن به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان
خاویاری شهید رجائی (مازندران ،ساری) منتقل گردید .ماهیان
یک هفته در شرایط جدید نگهداری شدند تا با محیط جدید،
آداپته شوند .جهت تخمین میزانهای متفاوت زیر حد کشندگی
( ،)Sub lethalابتدا  LC90ماالتیون در ماهی کلمه مشخص
گردید .ماهیان مورد استفاده در این بخش از آزمایش ،در دامنه
وزنی  9-8گرم قرار داشتند که در تشتکهای  90لیتری قرار داده
شدند .بهمنظور تعیین  ،LC90ابتدا دامنه غلظتهای  8/4 ppmو
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 ،1انتخاب گردیدند و در ادامه با توجه به میزان مرگ و میر ماهی
در این غلظت ها ،طی  4روز (زمانهای  26 ،43 ،64و  12ساعت)
و انجام آزمایشات متوالی با دوزهای انتخابی ما بین این دو دوز،
میانگین غلظتی که در طول این دوره زمانی قادر به ایجاد%90
تلفات در گروههای آزمایشی بود ،محاسبه گردید و تحت عنوانLC90
اعالم شد .آزمایش مذکور 8 ،بار تکرار شد و پس از میانگینگیری
دوزهای مختلف LC90 ،نهایی بهدست آمد و ثبت گردید.
تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد که ماهیان این تیمار
در شرایط بدون افزودن حشرهکش ماالتیون بهسر میبردند و 8
تیمار دیگر ،در معرض دوزهای مختلف 0/9، 0/09 ،0/09 ppm
قرار گرفتند ،بودند .در ونیروهای مربوط به هر تیمار 80 ،عدد
ماهی کلمه  69-99گرمی قرار داشت .نمونهبرداری از هر تیمار
در روزهای 98 ،8و  68روز پس از افزودن ماالتیون و نیز  80روز
پس از قطع کامل ماالتیون ،انجام شد .هر یک از تیمارها دارای
 8تکرار بودند .ماهیان نمونهبرداری شده در روزهای مشخص از
هر تیمار ،ابتدا بیهوش گردیدند (شریفپور و همکاران)9839 ،
و سپس بافت کبد و آبشش آنها جهت تهیه نمونههای بافتی،
جداسازی و در آزمایشگاه بافتشناسی پژوهشکده اکولوژی دریای
خزر مورد مطالعه بافتی قرارگرفت .نمونههای بافت کبد و آبشش
(قطعات کوچکی از کمانآبششی) ،ابتدا در محلول فیکساتور بوئن
(اسید پیکریک  %20اشباع شده  +فرمالینی تجاری  +%69اسید
استیک  ،)%9قرار داده شد تا تثبیت گردد .پس از  64ساعت ،از
محلول بوئن خارج و برای نگهداری ،در الکل  %20قرار گرفت.
برای تهیه اسالیدهای بافتی ،نمونهها پس از مراحل معمول بافت
شناسی که عبارتند از آبگیری ،شفافسازی در دستگاه پاساژ
بافتی و مراحل پارافینه شدن ،قالبگیری ،برشهای بافتی با
دستگاه میکروتوم آماده شده و بر روی الم ،مونته گردیدند.
اسالیدها بهروش هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی و با نصب
المل روی المهای حاوی بافت ،اسالیدهای بافتی به کمک
میکروسکوپ نوری متصل به مانیتور و مجهز به دوربین عکاسی
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند (هدایتی.)9832 ،
 LC90حشره کش ماالتیون در ماهی کلمه  9-8گرمیppm ،
 2/92تعیین شد .نتایج بررسی نمونههای بافتی تهیه شده از
ماهیان کلمه که در معرض دوزهای مختلف ماالتیون قرار گرفته
بودند ،عالئمی از تخریب و آسیب به بافت کبد را نشان داد در
حالیکه ماهیان تیمار شاهد دارای بافت کبدی سالم و طبیعی
بودند (شکل  )9و آسیبی در آنها مشاهده نشد.
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شکل  :1بافت کبد سالم (در ماهی کلمه تیمار شاهد،
 :aسیاهرگ مرکزی :b ،سینوزوئیدهای کبدی :c ،هپاتوسیتهای
کبدی و  :dمجرای صفراوی)

در بافت ماهیان قرارگرفته در معرض دوز 0/09 ppm
ماالتیون ،دژنراسیون هپاتوسیتها ،پیکنوزهشدن هستهها و
واکوالسیون هپاتوسیتها (شکل  ،)6پرخونی عروق ،پرخونی
سینوزوئیدها و واکوالسیون سیتوپالسم سلولهای کبدی (شکل
 )8مشاهده شد .در بافت ماهیان قرار گرفته در معرض دوز ppm
 0/9و  0/09 ppmماالتیون ،نیز پرخونی عروق ،پرخونی سینوزوئیدها
و واکوئله شدن هپاتوسیتها مشاهده شد .نتایج بررسی نمونههای
بافت آبشش تهیه شده از ماهیان کلمه که در معرض دوزهای
مختلف ماالتیون قرار گرفته بودند ،عالئمی از تخریب و آسیب به
این بافت را نشان دادند ولی ماهیان تیمار شاهد دارای بافت
آبشش سالم و طبیبعی بودند (شکل  )4و آسیبی در آنها مشاهده
نشد .بافت آبشش ماهیان قرار گرفته در معرض دوز 0/09 ppm
ماالتیون ،پس از  8روز ،نسبت به رقتهای بیشتر ،آسیب کمتری
دارد ولی هیپرپالزی و پرخونی در المالها در آنها دیده شد .در
بافت ماهیان قرار گرفته در معرض دوز  0/9 ppmماالتیون ،تورم
الیه پایه ،پرخونی ،هیپرپالزی ،نکروز تیغههای ثانویه (شکل)90
و در بافت ماهیان قرار گرفته در معرض دوز  0/09 ppmماالتیون،
نیز هیپرپالزی ،پرخونی المالها (شکل ،)9شروع تالنژیکتازی
(شکل ،)2فیوژن المالها (شکل  ،)2چماقی شدن المالها (شکل)3
و افزایش سلولهای موکوسی (شکل  )1مشاهده شد.
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شکل  :2دژنراسیون هپاتوسیتها ،پیکنوزه شدن

شکل  :3پرخونی عروق ،پرخونی سینوزوئیدها و واکوالسیون

هستهها و واکوالسیون هپاتوسیتها

سیتوپالسم سلولهای کبدی

شکل  :4آبشش سالم (در ماهی  : aبافت غضروف : b ،فضای مویرگی : c ،هسته سلول اپیتلیال : d ،سلولهای موکوزی : e ،سلول پیالر  : f ،سلول
کلراید :g ،مویرگهای آوران  : h ،فضای مویرگی (الکونا)

شکل  :5تورم الیه پایه و هیپرپالزی وپرخونی عروق

شکل : 6تالنژیکتازی
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شکل :7فیوژن المالها

شکل : 8چماقی شدن

شکل  :9افزایش سلولهای موکوسی

شکل  :11نکروز تیغه های ثانویه

نتایج بافتشناسی طی این تحقیق ،نشان داد که آبشش
اولین بافت هدفی بود ،که تحت تاثیر ماالتیون قرار گرفت .معموالً
آبششها شاخص خوبی برای نشان دادن کیفیت آب هستند
( )9136 ،Rankinو از آنجائیکه اولین مسیر برای ورود آلودگیها
بهداخل بدن ماهی هستند ،بهعنوان مدلهایی برای انجام مطالعات
اثرات زیستمحیطی بهکار میروند ( Bonga Wenderlaarو
9116 ،Lock؛  Mckimو  9119 ،Erickson؛ .)9139 ،Mallat
آبشش در ماهیان جهت تنفس ،تنظیم اسمزی و فعالیتهای
مربوط به دفع مواد زاید ،کارایی دارد ( .)6098 ،Okechkeaدر
تحقیق حاضر ،آبششهای ماهیان کلمه در اثر ورود حشرهکش
ماالتیون ،آسیب دیدند و ناهنجاریهایی همچون تورم الیه پایه،
هیپرپالزی ،نکروز تیغههای ثانویه ،بالنژیکتازی ،پرخونی المالها،
شروع تالنژیکتازی ،چماقی شدن المالها ،فیوژن المالها و افزایش
سلولهای موکوسی در آنها مشاهده شد .مطالعات بسیاری نیز
آسیبهای مشابهی در اثر تاثیر ماالتیون و سایر حشرهکشها و
آالیندهها ،بر روی گونههای مختلفی از ماهیان را گزارش نمودهاند
(6096 ،Fahmy؛  Moitraو همکاران6096 ،؛  Vemuruganو
همکاران6001 ،؛  Vineetkumarو 6003 ،David؛ ،Cengiz
626

6002؛  Cengizو  )6006 ،Unluکه از آن جمله میتوان به
مواردی که در ادامه بیان میگردند ،اشاره نمود .ترشح موکوس،
تورم المال و بههم چسبیدن رشتههای آبششی در خورشید ماهی
آبشش آبی ( )Lepomis macrochirusقرار گرفته در معرض
غلظتهای مختلف زیر حد کشنده دیازینون مشاهده شد (،Dutta
 .)9112تغییرات بافتشناسی همچون خونریزی در المالی اولیه
و ثانویه ،نکروز سلولهای اپیتلیال ،انحراف المالی ثانویه،
جداسازی سلولهای اپیتلیال از سلولهای پیالر ،نیز در آبشش
ماهی  ،Anabas testudineusقرار گرفته در معرض مونوکروتوفوس،
مشاهده شد ( Santhakumarو همکاران.)6009 ،
 Moitraو همکاران ( )6096نیز به بررسی تغییرات بافت
شناسی در آبشش گربه ماهی  Clarias brachybranchusکه در
معرض حشرهکش اندوسولفان ( )Endosulanقرار گرفته بود،
پرداختند .نتایج آزمایشات بافتشناسی پس از  90روز در معرض
حشرهکش قرار گرفتن ،حاکی از وجود نکروز اپیتلیال ،هیپرتروفیِ
سلولهای اپیتلیال ،تخریب اپیتلیوم آبشش و خونریزی در
المالی اولیه در این ماهیان بود .پس از  60روز نیز ادم و ورم و
نیز بههم جوش خوردن المالهای ثانویه مجاور هم اتفاق افتاد .اما
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هیچیک از این حاالت در ماهیان گروه شاهد که در معرض
حشرهکش نبودند ،دیده نشد .در ماهی آب شیرین Ophiocephalus
 punctatusکه تحت تاثیر غلظتهای زیر حد کشنده ماالتیون
بود نیز المالی در هم پیچیده ،سلولهای آبششی آسیب دیده،
تورم و واکوالسیون مشاهده شد ( Pugazhvendamو همکاران،
 .)6001تغییرات مربوط به تخریب و از بین رفتن آبشش ،همچون
تورم داخلی اپیتلیال در المالی ثانویه ،الیه موکوسی ضخیمی
که رشتهها و المالهای آبششی را بهطور کامل پوشانده ،تخریب
المالی ثانویه ،ضخیم شدن المال ،التهاب سلولهای اپیتلیال،
شکستگی در المالی اولیه ،نکروزه شدن و از بین رفتن اپیتلیوم
نیز توسط  Raoو همکاران ( )6009در ماهی ،Gambusia affinis
قرار گرفته در معرض دوزهای زیر حد کشندگی مونوکروتوفوس،
گزارش شد Duttla .و همکارانش ( )9113نیز که با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی به بررسی اثر استفاده از دوزهای زیر حد
کشندگی ماالتیون در ماهی  Heteropneustes fossilisپرداختند،
غده موکوسی بزرگشده که بهسمت کمان آبششی گشوده شده
بودند ،وجود شکافهای زیادی درسطح المال ،تورفتگی و شکستگی
لبههای کوچک در کمان آبششی را مشاهده و گزارش نمودند .نکروز
اپیتلیال و از هم گسستن اپیتلیوم آبشش ،از اثرات تخریب
مستقیم تحریککنندههای آبشش هستند و پاسخ دفاعی ماهی
در برابر آن ،افزایش ترشح موکوس است ( Davidو همکاران،
 .)6006بههم چسبیدن (همجوشی) المالها و نیز المالهای
چماقی شکل نیز نوعی دیگر محافظتی است که در برابر وجود
ماده تحریک کننده ایجاد میشود زیرا از این طریق ،سطح تماس
آبششِ در معرض آسیب ،کاهش مییابد ( Richmondsو ،Dutta
 .)9131همجوشی اولیه المالهای ثانویه در اثر ازدیاد و تکثیر
سلولهای اپیتلیال و موکوس است .علت این امر این است که
سلولهای موکوسی که دارای موسین ( -)Mucinپلیآنیونهای
ساختهشده از گلیکوپروتئینها -هستند که میتوانند در به دام
انداختن مواد سمی موثر بوده و نتیجتاً از ورود مواد سمی بهداخل
اپیتلیال آبشش پیشگیری نمایند ( Perryو .)9118 ،Laurent
اما با قرار گرفتن طوالنی مدت در برابر ماده سمی ( 68روز)،
کارایی این نوع دفاع ،از دست میرود .همچنین خود مواد
موکوسی نیز در کاهش ورود مواد سمی ،مفید هستند.
کبد ،بزرگترین غده بدن ماهی است که انجام فعالیتهای
مختلفی را بر عهده دارد .کبد اندام اصلی دفعکننده مواد سمی
است ( Duttaو همکاران )9118 ،که در ماهیان قرار گرفته در
معرض حشرهکشها ،دچار تغییرات ریختشناسی جدی میگردد
( Rodriguesو  .)9113 ،Fantaکبد برعکس آبشش

یافته علمی کوتاه

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

مستقیما با آلودگیهای محیطی در تماس نیست اما آلودگیها از
طریق خون به کبد میرسند و اثر غیرمستقیم بر روی آن
میگذارند .شاید تغییرات کبدی نیز نشانگری سودمند برای نشان
دادن استرسهای زیستمحیطی اولیه باشد .در تحقیق حاضر ،در
بافت کبد ماهی کلمه قرار گرفته در معرض حشرهکش ماالتیون،
دژنراسیون هپاتوسیتها ،پیکنوزه شدن هستهها ،واکوالسیون
هپاتوسیتها ،پرخونی عروق ،پرخونی سینوزوئیدها و واکوالسیون
سیتوپالسم سلولهای کبدی مشاهده شد .باوجود اینکه کبد
اندام اصلی دفع و تنزل میزان ترکیبات سمی است ،اما درصورتی
که غلظت مواد سمی زیاد باشد و یا اینکه کبد در مدت زمانی
طوالنی در معرض مواد سمی باشد ،این مکانیسم کبد دچار
مشکل شده و نهایتاً سبب آسیب بافت کبدی میگردد (،Brusle
 .)9112در تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین نیز ،عالئمی
مشابه در کبد ماهیان قرار گرفته در معرض سموم و حشرهکشها،
مشاهده شد .بهطوریکه  Fantaو همکاران ( ،)6008تورم ابری،
نکروز مرکزی ،آتروپی و واکوئله شدن را در کبد ماهی
 Corydoras paleatusقرارگرفته در معرض متیل پاراشین،
گزارش نمودند .همچنین ،هیپرپالزی ،واکوئله شدن ،رگهای
خونی از هم پاشیده شده ،هپاتوسیتِ تخریب شده ،نکروز کواگوله
شده مرکزی ،نیز در ماهی  Labeo rohitaقرار گرفته در معرض
سیپرمترین ،گزارش شد ( Sarkarو همکاران .)6009 ،در بافتهای
کبدی ماهی  Gambusia affinisنیز که در معرض دلتامترین قرار
داشت ،زخمهای کبدی ،هیپرتروفی هپاتوسیتها ،افزایش سلولهای
کاپفر ،نکروز مرکزی ،تخریب چربی ،پیکنوزیس هستهای و تنگ و
کشیده شدنِ سینوزوئیدها ،مشاهده شد ( Cengizو .)6002 ،Unlu
 Dekaو  )6096( Mahantaنیز عالئمی مانند تخریب ساختار
پارانشیمی کبد ،تجزیه و تفکیک هپاتوسیتها ،تورم هپاتوسیتها،
نکروز مرکزی و پیکنوتیکشدن هسته هپاتوسیتها را در کبد
نوعی گربه ماهی  Heteropneustes fossilisقرار گرفته در معرض
ماالتیون ،مشاهده نمودند .در بافت کبد ماهی Esomus danricus
که در معرض ماالتیون قرار گرفت ،آسیبهایی همچون تورم و
واکوئله شدن هپاتوسیتها و نکروزه شدن مشاهدهشد ( Dasو
همکاران .)6098 ،مشاهدات بافتشناسی آبشش و کبد ماهی
کلمه که در معرض دوزهای زیر حد کشندگی ماالتیون ،قرار
گرفته بود ،نشان میدهد که ماالتیون سبب ایجاد اثرات مخرب
بر روی بافتهای آبشش و کبد این ماهی میگردد و عالئمی که
در آبششها و کبدهای آسیب دیده مشاهده شد ،سبب ایجاد
مشکالت فیزیولوژیکی و نهایتاً مرگ ماهی میگردد .در نهایت،
یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین
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